
VYHODNOTENIE MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA 
 

Návrh programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja na obdobie rokov 2014-2018  
 

 
Spôsob pripomienkového konania   
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných 40  / 17  
Počet vyhodnotených pripomienok 40  
  
Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných 33  / 10  
Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných 5  / 5  
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných 2  / 2  
  
Rozporové konanie (s kým, kedy, s akým výsledkom) 
MH SR- 31.8.2013 

 

Počet odstránených pripomienok 4  
Počet neodstránených pripomienok0 
MF SR- 1.8.2013 

 

Počet odstránených pripomienok 0 
Počet neodstránených pripomienok1 
Klub 500- 5.8.2013 
Počet odstránených pripomienok 3 
Počet neodstránených pripomienok1 
 
Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov 

Č. Subjekt 
Pripomienky 
do termínu 

Pripomienky 
po termíne 

Nemali 
pripomienky 

Vôbec 
nezaslali 

1 . Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  2 (2o,0z)        
2 . Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky        x  
3 . Ministerstvo financií Slovenskej republiky  1 (0o,1z)        
4 . Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky      x    
5 . Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  8 (5o,3z)        
6 . Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky      x    
7 . Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  5 (3o,2z)        
8 . Ministerstvo obrany Slovenskej republiky      x    
9 . Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky      x    
10 . Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky      x    
11 . Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky       x    
12 . Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky        x  
13 . Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky        x  



14 . Úrad vlády Slovenskej republiky        x  
15 . Odbor vládnej agendy Úradu vlády        x  
16 . Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR        x  
17 . Konferencia biskupov Slovenska        x  
18 . Podpredseda vlády SR pre investície        x  
19 . Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky        x  
20 . VSU        x  
21 . Národný bezpečnostný úrad      x    
22 . Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií   15 (11o,4z)        
23 . Klub 500  4 (0o,4z)        
24 . Republiková únia zamestnávateľov  5 (2o,3z)        

 SPOLU 40 (23o,17z)  0 (0o,0z)  7  10  
 
 
Vyhodnotenie vecných pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti. 
 
Vysvetlivky  k použitým skratkám v tabuľke: 
O – obyčajná A – akceptovaná 
Z – zásadná N – neakceptovaná 
 ČA – čiastočne akceptovaná 



 

Subjekt Pripomienka Typ Vyh. Spôsob vyhodnotenia 
MS SR  Návrh uznesenia vlády SR  

V časti A navrhujeme vypustiť číslovanie schvaľovaných programov. V 
zmysle Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na 
rokovanie vlády SR časti 5.1. sa uvedené číslovanie používa len na označenie 
časti a bloku, respektíve textu ktorý sa v nej nachádza. Programy sa schvaľujú 
súčasne a sú súčasťou jedného bloku (A.1.), ich ďalšie číslovanie je 
nadbytočné a ak by malo ísť o samostatné bloky aj nesprávne. Odporúčame 
uviesť jedným súvetím.  
Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka.  

O  A  

Upravené podľa pripomienky.  

MS SR  Vlastný materiál  
Navrhujeme upraviť číslovanie tabuliek tak, aby mala každá svoje číslo v 
poradí v akom sa v materiáli nachádza. V návrhu sú všetky tabuľky označené 
číslicami 1 a 2.  
Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka.  

O  A  

Zapracované do materiálu.  

MF SR  Doložke vybraných vplyvov   
V tabuľke č. 2 analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy je kvantifikovaný 
rozpočtovo nekrytý vplyv v rokoch 2014 až 2021. V súlade s § 33 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov žiadam uviesť návrhy na úhradu zvýšených 
výdavkov. Upozorňujem, že návrh východísk rozpočtu verejnej správy na 
roky 2014 až 2016 osobitne neuvažuje s výdavkami na uvedené programy.  
 
V nadväznosti na uvedené žiadam vplyv vyplývajúci z predloženého 
materiálu zabezpečiť v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na jednotlivé rozpočtové 
roky.  
 
Pripomienky boli uplatnené už v predbežnom pripomienkovom konaní, avšak 
neboli akceptované.  
 
V prípade, že doložka vybraných vplyvov nebude doplnená o zdroje krytia 
zvýšených výdavkov, MF SR nebude súhlasiť s predložením materiálu na 
rokovanie vlády SR.  
  

Z  N  

V súčasnosti MŠVVaŠ SR v rámci schválených limitov 
výdavkov kapitoly nemá požadované finančné 
prostriedky na uvedené programy.  

MH SR  Vlastný materiál, úvod (na str. 1)   
Odporúčame aktualizovať úvod materiálu vo väzbe na Programové vyhlásenie 
vlády SR na roky 2012 – 2016.  

O  A  
Prepracované.  



 
Odôvodnenie: V úvode sa materiál odvoláva na Programové vyhlásenie vlády 
SR na roky 2010 – 2014, aj keď v súčasnosti je schválené Programové 
vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016. V samotnom programovom 
vyhlásení sa v časti Výskum a vývoj konštatuje:  
Vláda bude podporovať spoluprácu výskumnej sféry s hospodárskou praxou a 
s inštitúciami európskeho výskumného priestoru a prispievať tak účinnejšie k 
rozvoju prepojenosti domáceho výskumu s technologickým a inovačným 
pokrokom a rozvojom výskumu Európskej únie a v ďalších vyspelých štátoch 
sveta.  
V oblasti vedy a výskumu bude vláda podporovať:  
- formovanie prostredia a podmienok, ktoré znížia „únik mozgov“ zo 
Slovenska, resp. zvýšia možnosti ich návratu s možnosťami ďalšieho rozvoja 
najmä medzinárodnej spolupráce, pri podpore špičkovej vybavenosti 
laboratórií, pracovných podmienok na univerzitných, vedeckých 
pracoviskách, pracoviskách SAV a niektorých rezortných pracoviskách, 
napríklad v oblasti pôdohospodárstva a kvality potravín,  
- legislatívne zmeny, ktorými zabezpečíme také podmienky, aby kvalitní 
študenti a výskumní pracovníci z tretích krajín prichádzali študovať a 
pracovať na Slovensko.  

MH SR  Vlastný materiál, 1.1 Anotácia programu (na str. 1)   
Odporúčame zaviesť pracovnú skratku LP – ľudský potenciál pre program 
Podpora budovania personálnej infraštruktúry vo všetkých sektoroch výskumu 
a vývoja na Slovensku na obdobie rokov 2014 – 2018 už v anotácii programu 
a nie až v závere materiálu na str. 11.  
 
Odôvodnenie: Uvádzaný program má názov Podpora budovania personálnej 
infraštruktúry vo všetkých sektoroch výskumu a vývoja na Slovensku na 
obdobie rokov 2014 – 2018 avšak v samotnom texte sa ďalej hovorí o 
programe Ľudský potenciál, čo nepriamo evokuje, že ide o kopírovanie z 
predchádzajúceho obdobia.  
  

O  A  

Dopracované.  

MH SR  Vlastný materiál, 1.4 Nástroje na naplnenie cieľov programu (na str. 3)   
Žiadame znížiť indikatívnu výšku príspevku agentúry na jeden projekt v 
nástroji LP2 programu z 520 000 € na 400 000 €.  
 
Odôvodnenie: Vzhľadom na výšku príspevku agentúry 250 000 € na projekty 
základného a aplikovaného výskumu riešené v rámci všeobecnej výzvy sa 
indikatívna výška príspevku agentúry na jeden projekt v rámci nástroja LP2 
programu vo výške 520 000 € ukazuje neprimeraná.  

Z  ČA  

Rozporové konanie sa uskutočnilo 31.7.2013 so 
záverom, že materiál bude upravený.  



  
MH SR  Vlastný materiál, časť 1.4 Nástroje na naplnenie cieľov programu (na str. 

3a ďalšie)   
Odporúčame stanoviť vek mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov.  
 
Odôvodnenie: V súčasnosti je stanovený vek 35 rokov pri vyhlasovaní súťaže 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR „Osobnosť vedy a techniky do 
35 rokov“ ako aj pri ostatných projektoch APVV, kde sa hodnotí zapojenie 
mladých pracovníkov výskumu a vývoja do 35 rokov v riešiteľskom 
kolektíve.   

O  A  

Upravené.  

MH SR  Vlastný materiál, 1.7 Hodnotenie projektov –hlavné kritériá (na str. 4)   
Odporúčame doplniť do programu hlavné kritériá pre hodnotenie projektov.  
 
Odôvodnenie: V texte materiálu sa uvádza, že hodnotenie projektov bude 
uskutočnené na základe kritérií uvedených v programe, ako aj v pokynoch pre 
podávanie projektov, ktoré budú súčasťou príslušnej výzvy zverejnenej 
agentúrou. V samotnom programe, ktorý má byť schválený vládou SR však 
nie sú uvedené kritériá pre hodnotenie projektov.  
  

O  A  

Doplnené.  

MH SR  Vlastný materiál, 2.1 Anotácia programu (na str. 6)   
Odporúčame zaviesť pracovnú skratku VMSP – výskum v malých a stredných 
podnikoch pre program Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných 
podnikoch na obdobie rokov 2014 – 2018 už v anotácii programu a nie až v 
závere materiálu na str. 11.  
 
Odôvodnenie: Uvádzaný program má názov program Podpora výskumu a 
vývoja v malých a stredných podnikoch na obdobie rokov 2014 – 2018, avšak 
v samotnom texte sa ďalej hovorí o programe.  
  

O  A  

Prepracované.  

MH SR  Vlastný materiál, 2.4 Nástroje na naplnenie cieľov programu (na str. 7)  
Žiadame v programe zadefinovať indikatívnu výšku príspevku agentúry na 
jeden projekt, ktorú navrhujeme vo výške 300 000 € na tri roky.  
 
Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že indikatívna výška príspevku agentúry na 
jeden projekt je uvedená aj v programe Ľudský potenciál, odporúčame ju 
zadefinovať aj pri programe Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných 
podnikoch na obdobie rokov 2014 – 2018.  
  

Z  ČA  

Rozporové konanie sa uskutočnilo 31.7.2013 so 
záverom, že materiál bude doplnený.  

MH SR  Vlastný materiál, časť 2.5 Všeobecné požiadavky (na str. 8)  
Žiadame taxatívne znenie vety v treťom odseku zmeniť takto:  

Z  A  
Upravené.  



Spoluriešiteľom predmetného projektu môže byť výskumná organizácia z 
jednotlivých sektorov vedy a techniky podľa §7 zákona č.172/2005 Z.z.  
 
Odôvodnenie:  
Navrhovanou úpravou sa zosúlaďujú všeobecné požiadavky programu (časť 
2.5) so stanoveným textom zámeru programu (časť 2.2, str.7). Rozhodnutie 
potreby výskumného partnera prípadne partnerov pri riešení projektu je 
potrebné ponechať v kompetencii žiadateľa. Ten je schopný kompetentne 
rozhodnúť, či má dostatok vlastných výskumných kapacít na riešenie projektu, 
alebo potrebuje výskumného partnera/partnerov z iných sektorov vedy a 
techniky.  
  

MPRV SR  Vlastný materiál  
V kapitole 2.6 „Merateľné ukazovatele pre výstupy z projektov“, ukazovateľ 
„nárast počtu patentov, vynálezov a úžitkových (priemyselných) vzorov“ 
žiadame doplniť nasledovne: „nárast počtu patentov, vynálezov, úžitkových 
(priemyselných) vzorov a ich ekvivalentov (osvedčeniach o odrodách a 
pod.)“.  
 
Zdôvodnenie:  
Doplnené merateľné ukazovatele umožnia sledovať výstupy a prínosy z 
projektov z oblasti pôdohospodárskych vied.  
  

Z  A  

Doplnené.  

MPRV SR  Vlastný materiál  
V kapitole 2.6 „Merateľné ukazovatele pre výstupy z projektov“ žiadame 
doplniť merateľný ukazovateľ: „nárast počtu vytvorených biologických 
materiálov“.  
Zdôvodnenie:  
Doplnené merateľné ukazovatele umožnia sledovať výstupy a prínosy z 
projektov z oblasti pôdohospodárskych vied.  
  

Z  A  

Doplnené.  

MPRV SR  Vlastný materiál  
V kapitole 2 „Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch na 
obdobie rokov 2014-2018“ odporúčame doplniť indikatívnu výšku finančných 
prostriedkov na jeden projekt.  

O  A  

Doplnené.  

MPRV SR  Vlastný materiál  
V kapitole 1.4 „Nástroje na naplnenie cieľov programu“ v nástrojoch 
„Vytvorenie postdoktorandských miest v špičkových pracoviskách – LP1“ a 
„Financovanie projektov mladých výskumných kolektívov – LP3“ 
odporúčame doplniť aj podporu pracovných miest pre mladých výskumných 

O  A  

Doplnené.  



pracovníkov, ktorí sú už pracovníkmi výskumných ústavov a robia externé 
doktorandské štúdium.  

MPRV SR  Vlastný materiál  
V celom materiáli odporúčame upraviť číslovanie tabuliek (je uvedených 
niekoľko tabuliek očíslovaných ako 1 a 2).  

O  A  
Upravené.  

ZPVVO  1. Vlastný materiál, Úvod  
Znenie pripomienky:  
Navrhujeme text Úvodu upraviť takto:  
Východiskom pre vypracovanie programov Agentúry na podporu výskumu a 
vývoja je Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2012 – 2016, v 
ktorom sú deklarované hlavné priority na budovanie vedomostnej spoločnosti 
na Slovensku a ciele akými sú aktívna podpora prílevu medzinárodne 
uznávaných vedcov, rýchlejšieho kariérneho rastu výskumníkov, mladých 
kolektívov alebo reintegrácia individuálnych vedeckých kapacít zo zahraničia.  
Realizáciou výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch bude cielene 
podporovaný najefektívnejší proces zhodnocovania výskumu, najmä v oblasti 
technologických a výrobkových inovácií, prostredníctvom priameho 
prepojenia výskumu a vývoja s trhom, čím bude následne podporovaný aj 
hospodársky a sociálny rozvoj krajiny.  
 
Zdôvodnenie pripomienky:  
Vychádzať z programového vyhlásenia súčasnej vlády SR a systémovo 
charakterizovať ciele navrhovaných programov  
  

O  A  

Prepracované.  

ZPVVO  2. Vlastný materiál, časť 1.1 Anotácia programu  
Znenie pripomienky:  
Navrhujeme vypustiť prvú vetu, ktorá sa opakuje z úvodu a upraviť text 
poslednej vety takto:  
Navrhovaný program nadväzuje na predchádzajúci program agentúry - 
Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia 
vedy.  
Program Ľudský potenciál nastavuje mechanizmy pre zmysluplnú 
koncentráciu financovania výskumu a vývoja v oblastiach identifikovaných 
potrebami vedeckovýskumnej komunity – budovanie a stabilizácia ľudských 
zdrojov vo všetkých sektoroch výskumu a vývoja. Stimulačný charakter tohto 
programu by mal významnou mierou prispieť k zameraniu úsilia vlády SR 
zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska prostredníctvom posilnenia 
výskumno-vývojového potenciálu krajiny a napomôcť riešiť stabilizáciu 
zamestnanosti mladých absolventov vysokých škôl.  
 

O  A  

Prepracované.  



Zdôvodnenie pripomienky:  
Eliminovanie duplicít v texte a zvýraznenie riešenia problematiky 
zamestnanosti mladých vysokoškolských odborníkov.  
  

ZPVVO  3. Vlastný materiál, časť 1.2 Zámery programu a 1.3 Ciele programu  
Znenie pripomienky:  
Logicky rozčleniť text charakterizujúci zameranie a ciele programu takto:  
1.2 Zámery programu  
Zámerom programu je zvýšenie konkurencieschopnosti SR prostredníctvom 
rozvoja personálnej infraštruktúry, ako základnej nutnej podmienky rozvoja. 
Je logickým doplnením rozvoja infraštruktúry z fondov EU a jej udržateľnosti 
v ďalšom období. Vytvorenie podmienok pre profesijný rast zamestnancov v 
čase od ukončenia doktorandského štúdia, cez vytvorenie až po stabilizáciu 
špičkového vedeckého kolektívu.  
1.3Ciele programu  
1.3 Ciele programu  
• Vytvorenie postdoktorandských miest na špičkových pracoviskách 
podporovaných v rámci projektov výskumu a vývoja  
• Reintegrácia slovenských vedeckých pracovníkov dlhodobo pôsobiacich v 
zahraničí, alebo získanie zahraničných vedeckých pracovníkov, ktoré je 
spojená s vytvorením výskumného kolektívu  
• Financovanie projektov mladých výskumných kolektívov  
Dosiahnutie týchto cieľov sa bude uskutočňovať formou financovania nových 
postdoktorandských miest, reintegráciou pracovníkov pôsobiacich dlhodobo v 
zahraničí, ako aj získavaním kvalitných zahraničných pracovníkov a podporou 
projektov výskumu a vývoja mladých kolektívov.  
Zdôvodnenie pripomienky:  
Logicky významovo popísať zámer a ciele programu.  
  

O  A  

Prepracované.  

ZPVVO  4. Vlastný materiál, časť 1.4 Nástroje na naplnenie cieľov programu  
Znenie pripomienky:  
Doplniť poslednú vetu úvodného odseku tejto časti takto:  
Na základe verejnej výzvy agentúry a po schválení vybraných projektov bude 
poskytovaná účelová finančná podpora žiadateľom, ktorými sú organizácie 
výskumu a vývoja v SR podľa §7 zákona č.172/2005 Z.z. bez ohľadu na ich 
sektorovú príslušnosť.  
 
Zdôvodnenie pripomienky:  
Jednoznačne pri schválení programov APVV definovať legislatívne 
vymedzenie organizácii výskumu a vývoja.  

O  A  

Doplnené.  



  
ZPVVO  5. Vlastný materiál, časť 1.4 Nástroje na naplnenie cieľov programu, ciele 

LP2,LP3 str. 3,4   
Znenie pripomienky:  
Navrhujeme stanoviť vek mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov.  
Zdôvodnenie pripomienky:  
V súčasnosti sa titul PhD. získava vo veku 23 – 25 rokov, takže 10 rokov 
praxe považujeme za dostatočné na získanie skúsenosti v oblasti vedecko-
výskumnej činnosti.  
  

O  A  

Upravené.  

ZPVVO  6. Vlastný materiál, časť 1.4 Nástroje na naplnenie cieľov programu, str. 
3   
Znenie pripomienky:  
Navrhujeme znížiť indikatívnu výšku príspevku agentúry na jeden projekt v 
programe LP2 z 520 000 EUR na 400 000 EUR  
 
Zdôvodnenie pripomienky:  
V súčasnosti sa príspevok agentúry na projekty základného a aplikovaného 
výskumu riešené v rámci všeobecnej výzvy ohraničené sumou 250 000 EUR. 
Indikatívnu výška príspevku agentúry na jeden projekt v rámci programu LP2 
vo výške 520 000 EUR považujeme za neprimeranú.  
  

Z  ČA  

Rozporové konanie sa uskutočnilo 31.7.2013 so 
záverom, že materiál bude upravený.  

ZPVVO  7. Vlastný materiál, časť 1.6, Merateľné ukazovatele pre výstupy z 
projektov  
Znenie pripomienky:  
Navrhujeme upraviť názov časti 1.6 takto:  
Merateľné ukazovatele výstupov projektov  
 
a doplniť merateľné ukazovatele aj o vedecké výsledky:  
• počet publikácií  
• počet citácií  
• počet prihlášok patentov a úžitkových (priemyselných) vzorov, dizajnov a 
licencií  
• počet patentov a úžitkových (priemyselných) vzorov, dizajnov a licencií  
• počet nových inovovácií produktov a procesov  
 
 
Zdôvodnenie pripomienky:  
Gramatická úprava názvu. Doplnenie ukazovateľov vychádza z toho,že aj 
projekty LPP dosiahnu významné vedecké výsledky, ktoré budú publikované 

O  A  

Upravené.  



a bude potrebné chrániť ich duševné vlastníctvo.  
  

ZPVVO  8. Vlastný materiál, časť 1.7, Hodnotenie projektov – hlavné kritériá  
Znenie pripomienky:  
Navrhujeme znenie prvej vety upraviť takto:  
Hodnotenie efektívnosti a udržateľnosti projektov bude uskutočnené .......  
 
Zdôvodnenie pripomienky:  
Okrem efektívnosti riešenia musí byť už pri hodnotí posúdená udržateľnosť 
zámeru projektu v dlhodobejšom horizonte.  
  

O  A  

Upravené.  

ZPVVO  9. Vlastný materiál, časť 2.1 Anotácia programu  
Znenie pripomienky:  
Navrhujeme text časti 2.1 Anotácia upraviť takto:  
Program vychádza zo strategického materiálu Európa 2020 a zámerov 
programového vyhlásenie vlády SR podporiť inovačné aktivity malých a 
stredných podnikov.  
Tento program umožňuje využiť vlastný potenciál malých firiem a ich 
spoluprácu s výskumnými organizáciami (organizácie výskumu a vývoja, 
univerzity, SAV) na zvýšenie pridanej hodnoty ich procesov, produktov a 
služieb, a tým aj zvýšenie ich konkurencieschopnosti  
Podmienkou pre poskytnutie finančnej podpory je aj predloženie 
podnikateľského zámeru, identifikujúceho spôsob získania nových zákaziek a 
očakávaný objem tržieb, ako aj rámec ekonomickej návratnosti finančných 
prostriedkov vynaložených na projekt.  
Realizáciou výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch je cielene 
podporovaný najefektívnejší proces zhodnocovania výskumu, najmä v oblasti 
technologických  
a výrobkových inovácií, prostredníctvom priameho prepojenia výskumu a 
vývoja s trhom, čím je následne podporovaný aj hospodársky a sociálny 
rozvoj krajiny.  
 
Zdôvodnenie pripomienky:  
Zvýrazniť východiská a odstrániť duplicty.  
  

O  A  

Prepracované.  

ZPVVO  10. Vlastný materiál, časť 2.4 Nástroje na naplnenie cieľov programu  
Znenie pripomienky:  
Žiadame do nástrojov taxatívne doplniť indikatívnu výšku príspevku agentúry 
na jeden projekt programu VMSP úpravou textu posledného odseku časti 2.4 
na str.1 takto:  

Z  ČA  

Rozporové konanie sa uskutočnilo 31.7.2013 so 
záverom, že materiál bude doplnený.  



 
Verejná výzva agentúry na podávanie projektov bude publikovaná spravidla 
jedenkrát ročne. S návrhom projektu sa predkladá aj podnikateľský zámer. 
Indikatívna výška príspevku agentúry na jeden projekt je 300 000 EUR na tri 
roky.  
 
Zdôvodnenie pripomienky:  
Vzhľadom na to, že indikatívna výška príspevku agentúry na jeden projekt je 
uvedená aj vo všetkých formách programu Ľudský potenciál, odporúčame ju 
zadefinovať aj pri programe Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných 
podnikoch na obdobie rokov 2014 – 2018.  
  

ZPVVO  11. Vlastný materiál, časť 2.5 Všeobecné požiadavky  
Znenie pripomienky:  
Žiadame znenie prvej vety časti 2.5 zmeniť takto:  
Predsedníctvo agentúry na základe návrhu Rady programu VMSP môže vo 
výzve na podávanie projektov určiť vybrané tematické okruhy, ktoré chce 
zvlášť podporiť.  
 
Zdôvodnenie pripomienky:  
Navrhovanou úpravou sú zohľadnené kompetencie Rady programu VMSP a 
postavenie Predsedníctva agentúry.  
  

Z  A  

Prepracované.  

ZPVVO  12. Vlastný materiál, časť 2.5 Všeobecné požiadavky  
Znenie pripomienky:  
Žiadame taxatívne znenie vety v treťom odseku zmeniť takto:  
Spoluriešiteľom predmetného projektu môže byť výskumná organizácia z 
jednotlivých sektorov vedy a techniky podľa §7 zákona č.172/2005 Z.z.  
 
Zdôvodnenie pripomienky:  
Navrhovanou úpravou sa zosúlaďujú všeobecné požiadavky programu (časť 
2.5) so stanoveným textom zámeru programu (časť 2.2, str.7). Rozhodnutie 
potreby výskumného partnera prípadne partnerov pri riešení projektu je 
potrebné ponechať v kompetencii žiadateľa. Ten je schopný kompetentne 
rozhodnúť, či má dostatok vlastných výskumných kapacít na riešenie projektu, 
alebo potrebuje výskumného partnera/partnerov z iných sektorov vedy a 
techniky.  
  

Z  A  

Prepracované.  

ZPVVO  13. Vlastný materiál, časť 2.7 Hodnotenie projektov – hlavné kritériá  
Znenie pripomienky:  

O  A  
Upravené.  



Navrhujeme znenie prvej vety časti 2.7 upraviť takto:  
Hodnotenie efektívnosti a udržateľnosti projektov bude .......  
 
Zdôvodnenie pripomienky:  
Okrem efektívnosti riešenia musí byť už pri hodnotí posúdená udržateľnosť 
zámeru projektu v dlhodobejšom horizonte.  
  

ZPVVO  14. Vlastný materiál, časť 2.8 Doba riešenia programu  
Znenie pripomienky:  
Navrhujeme názov časti 2.8 upraviť takto:  
Doba trvania programu  
a znenie textu spresniť nasledovne:  
2014-2018  
Na základe vládou SR schváleného programu bude agentúra vyhlasovať 
výzvy do roku 2018 s finančným krytím až do roku 2020.  
 
Zdôvodnenie pripomienky:  
Precizovať dobu trvania programu, spôsob vyhlasovania výziev a dobu 
finančného krytia.  
  

O  A  

Upravené.  

ZPVVO  15. Vlastný materiál, časť 2.10 Celkové náklady programu  
Znenie pripomienky:  
Navrhujeme poslednú vetu tejto časti upraviť takto:  
Vychádzajúc zo zamerania tohto programu a účasti MSP v projektoch sa 
predpokladá spolufinancovanie zo súkromných zdrojov pri poskytnutí podielu 
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v zmysle Nariadenia (ES) č. 
800/2008 pri uplatnení schémy štátnej pomoci na výskum a vývoj.  
 
Zdôvodnenie pripomienky:  
Precizovať spôsob a príslušné usmernenia pre financovania projektov 
výskumu a vývoja.  
  

O  A  

Upravené.  

Klub 500  1. Podpora budovania personálnej infraštruktúry   
Klub 500 nepovažuje za správne podporovať prílev medzinárodne 
uznávaných vedcov na Slovensko prostredníctvom peňazí. Sme presvedčení, 
že to výrazne diskriminuje ostatných vedcov a vytvára sa široký priestor pre 
"stratené peniaze".  

Z  A  

Rozporové konanie sa uskutočnilo 5.8.2013 so 
záverom, že materiál bude doplnený.  

Klub 500  2. Podpora výskumu a vývoja v MSP  
Klub 500 nesúhlasí s formuláciou a účelovým nasmerovaním finančných 
prostriedkov na podporu výskumu a vývoja iba v malých a stredných 

Z  N  
Odôvodnenie: prevažný podiel MSP na vytváraní 
pracovných miest na Slovensku; nezaujímavý finančný 
príspevok pre VP  



podnikoch. Sme presvedčení, že ide o cielené zvýhodnenie malých a 
stredných podnikov a nsálednú diskrimináciu veľkých spoločností.   

Klub 500  Všeobecne  
Klub 500 je presvedčený, že v predmetnom Návrhu programov na podporu 
výskumu a vývoja na obdobie rokov 2014-2018 chýba analýza a vyhodnotenie 
predošlých aktivít Agentúry na podporu výskumu a vývoja s ohľadom na 
vynaložené finančné prostriedky.  

Z  A  

Rozporové konanie sa uskutočnilo 5.8.2013, kde sa 
zástupcovia Klubu 500 a MŠVVaŠ SR dohodli.  

Klub 500  Všeobecne  
Klub 500 je presvedčený, že APVV by sa mala podriadiť S3 Stratégii a 
projekty by sa mali koordinovať cez navrhovanú Technologickú agentúru, 
ktorej profesionálne zloženie, poradné komisie a pod. by vstupovali do 
procesu hodnotenia navrhovaných projektov a posudzovali reálne efekty 
projektu.  

Z  A  

Rozporové konanie sa uskutočnilo 5.8.2013 so 
záverom, že materiál bude doplnený.  

RUZ  1. Pripomienka k vlastnému materiálu, časť 1.4- Nástroje na naplnenie 
cieľov programu, str. 3a ďalšie  
RÚZ navrhuje v uvedenej časti doplniť vek mladých vedeckých pracovníkov 
do 35 rokov.  
 
Odôvodnenie:  
V súčasnosti sa titul PhD. získava vo veku 23 – 25 rokov, takže 10 rokov 
praxe považujeme za dostatočné na získanie skúsenosti v oblasti vedecko-
výskumnej činnosti  
  

O  A  

Doplnené.  

RUZ  2. Zásadná pripomienka k vlastnému materiálu časť 1.4 Nástroje na 
naplnenie cieľov programu, str. 3  
RÚZ navrhuje znížiť indikatívnu výšku príspevku agentúry na jeden projekt v 
programe LP2 z 520 000 EUR na 400 000 EUR  
 
Odôvodnenie:  
V súčasnosti sa príspevok agentúry na projekty základného a aplikovaného 
výskumu riešené v rámci všeobecnej výzvy ohraničené sumou 250 000 EUR. 
Indikatívnu výška príspevku agentúry na jeden projekt v rámci programu LP2 
vo výške 520 000 EUR považujeme za neprimeranú.  
  

Z  A  

Rozporové konanie sa uskutočnilo 31.7.2013 so 
záverom, že materiál bude upravený.  

RUZ  3. Pripomienka k vlastnému materiálu, časť 1.6. Merateľné ukazovatele 
pre výstupy z projektov  
RÚZ navrhuje doplniť merateľné ukazovatele aj o vedecké výsledky ako sú : 
počet publikácií, počet citácií, počet prihlášok patentov a úžitkových 
(priemyselných) vzorov, dizajnov a licencií, počet patentov a úžitkových 
(priemyselných) vzorov, dizajnov a licencií, počet nových inovovácií 

O  A  

Doplnené.  



produktov a procesov  
 
Odôvodnenie  
Predpokladá sa, že aj projekty LPP dosiahnu významné vedecké výsledky, 
ktoré budú publikované a bude potrebné chrániť ich duševné vlastníctvo.  
  

RUZ  4. Zásadná pripomienka k vlastnému materiálu časť 2.4., Nástroje na 
plnenie cieľov programu  
RÚZ navrhuje do nástrojov taxatívne doplniť indikatívnu výšku príspevku 
agentúry na jeden projekt programu VMSP úpravou textu posledného odseku 
časti 2.4 takto:  
 
„Verejná výzva agentúry na podávanie projektov bude publikovaná spravidla 
jedenkrát ročne. S návrhom projektu sa predkladá aj podnikateľský zámer. 
Indikatívna výška príspevku agentúry na jeden projekt je 300 000 EUR na tri 
roky.“  
 
Odôvodnenie pripomienky:  
Vzhľadom na to, že indikatívna výška príspevku agentúry na jeden projekt je 
uvedená aj vo všetkých formách programu Ľudský potenciál, odporúčame ju 
zadefinovať aj pri programe Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných 
podnikoch na obdobie rokov 2014 – 2018.  
  

Z  ČA  

Rozporové konanie sa uskutočnilo 31.7.2013 so 
záverom, že materiál bude doplnený.  

RUZ  5. Zásadná pripomienka k vlastnému materiálu časť 2.5. – Všeobecné 
požiadavky  
RÚZ navrhuje taxatívne znenie vety v treťom odseku zmeniť takto:  
 
„Spoluriešiteľom predmetného projektu môže byť výskumná organizácia z 
jednotlivých sektorov vedy a techniky podľa §7 zákona č.172/2005 Z.z.“  
 
Odôvodnenie pripomienky:  
Navrhovanou úpravou sa zosúlaďujú všeobecné požiadavky programu (časť 
2.5) so stanoveným textom zámeru programu (časť 2.2, str.7). Rozhodnutie 
potreby výskumného partnera prípadne partnerov pri riešení projektu je 
potrebné ponechať v kompetencii žiadateľa. Ten je schopný kompetentne 
rozhodnúť, či má dostatok vlastných výskumných kapacít na riešenie projektu, 
alebo potrebuje výskumného partnera/partnerov z iných sektorov vedy a 
techniky  
  

Z  A  

Upravené podľa pripomienky.  

 



 


